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ТОП 

 

США і Євросоюз посилять енергетичну 

стійкість України – Боррель 

В рамках Енергетичної ради ЄС-США, що 

відбудеться в понеділок у Вашингтоні, сторони 

мають обговорити шляхи зміцнення 

трансатлантичної  

 

 

Салліван не виключає, що Росія хоче 

анексувати окупований схід України 

Адміністрація США вважає, що однією із 
можливих форм прояву нової агресії РФ може 

стати анексія окупованих територій на сході 

України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3398795-ssa-i-evrosouz-ta-posilat-energeticnu-stijkist-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3398795-ssa-i-evrosouz-ta-posilat-energeticnu-stijkist-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3398771-sallivan-ne-viklucae-so-rosia-hoce-aneksuvati-okupovanij-shid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3398771-sallivan-ne-viklucae-so-rosia-hoce-aneksuvati-okupovanij-shid-ukraini.html


 

Австрія має відмовитись від Nord Stream 2 з 

екологічних і моральних причин – 

економіст 

Австрія має відмовитися від газопроводу 

"Північний потік-2" з екологічних, політичних 

та моральних причин. 

 

 

Резніков: Імовірність ескалації з боку Росії 

продовжує оцінюватись як низька 

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, 

що ймовірність значної ескалації з боку Росії 

продовжує оцінюватись як низька.

 

 

Укрінформ розпочинає цикл передач з 

Романом Цимбалюком 

Інформаційне агентство Укрінформ 

розпочинає цикл передач «По цимбалах з 

Романом Цимбалюком» - відомим 
журналістом, який тривалий час працював у 

Москві, а тепер приєднався до команди 

Укрінформу.

 

 

У Туреччині сніг обвалив навіс у 

гірськолижному центрі: є постраждалі 

У турецькому гірськолижному центрі 

«Саликент» в Анталії через сильний снігопад 

обвалився навіс одного з туристичних об'єктів, 

постраждали вісім людей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398817-avstria-mae-vidmovitis-vid-nord-stream-2-z-ekologicnih-i-moralnih-pricin-ekonomist.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398817-avstria-mae-vidmovitis-vid-nord-stream-2-z-ekologicnih-i-moralnih-pricin-ekonomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3398775-reznikov-imovirnist-eskalacii-z-boku-rosii-prodovzue-ocinuvatis-ak-nizka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3398775-reznikov-imovirnist-eskalacii-z-boku-rosii-prodovzue-ocinuvatis-ak-nizka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398765-ukrinform-rozpocinae-cikl-peredac-z-romanom-cimbalukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398765-ukrinform-rozpocinae-cikl-peredac-z-romanom-cimbalukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398823-u-tureccini-snig-obvaliv-navis-u-girskoliznomu-centri-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398823-u-tureccini-snig-obvaliv-navis-u-girskoliznomu-centri-e-postrazdali.html


 

В Україні та світі 18 лютого відбудеться 

акція «Ангели пам'яті» 

Вісімнадцятого лютого у різних куточках світу 
пройде тиха акція «Ангели пам’яті», на якій 

традиційно паперовими янголами 

вшановується пам'ять про героїв України 

різних часів.

 

 

Косенко: Ми увійшли до четвірки 

найкращих команд Європи — це неабияке 

досягнення 

Збірна України вийшла до півфіналу 

чемпіонату Європи вперше з 2005 року.

 

СВІТ 

 

Криза у відносинах ЄС з Росією загострила 

проблему безпеки постачання газу – 

Боррель 

Енергетична безпека завжди мала велику 

геополітичну вагу, тож поточна криза у 

відносинах між ЄС і Росією гостро поставила 
перед Євросоюзом питання щодо безпеки 

постачання газу на європейський ринок. 

 

 

Швейцарія прагне нових переговорів з ЄС 

щодо двосторонніх відносин 

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс прагне 
"розморозити" відносини з ЄC, домагаючись 

прийняття нового пакету двосторонніх угод та 

вважає, що його країна має більше наблизитись 

до Євроспільноти. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398821-v-ukraini-ta-sviti-18-lutogo-vidbudetsa-akcia-angeli-pamati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398791-svejcaria-pragne-novih-peregovoriv-z-es-sodo-dvostoronnih-vidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398791-svejcaria-pragne-novih-peregovoriv-z-es-sodo-dvostoronnih-vidnosin.html


 

Прем'єр Перу пішов у відставку через три 

дні на посаді: його звинуватили у насильстві 

Голова уряду Перу Ектор Валер Пінто 
оголосив про відставку через звинувачення у 

домашньому насильстві. На цій посаді він 

перебував лише три дні. 

 

Розміщення військових США є відповіддю 

НАТО на агресивні дії РФ - Міноборони 

Польщі 

Прибуття до Польщі американських 
військових зі складу 82-ї Повітрянодесантної 

дивізії (ПДД) є найкращою відповіддю НАТО 

на агресивні дії Росії. 

 

 

У Коста-Риці обирали президента та 

парламент 

У Коста-Риці у неділю, 6 лютого, проходили 

президентські вибори. Проголосувати за 

одного з понад 20 кандидатів можуть 3,5 

мільйона виборців. 

 

Півсотні терористів ІДІЛ здалися 

правоохоронцям в Афганістані 

Півсотні членів терористичного угруповання 
ІДІЛ здалися правоохоронцям на сході 

Афганістану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398799-premer-peru-pisov-u-vidstavku-cerez-tri-dni-na-posadi-jogo-zvinuvatili-u-nasilstvi.html
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З моря поблизу берегів Тунісу урятували 

понад 160 мігрантів 

Берегова охорона Тунісу урятувала з 
Середземного моря поблизу узбережжя країни 

163 незаконних мігрантів.  

 

 

Оттава оголосила надзвичайний стан на тлі 

COVID-протестів 

Столиця Канади оголосила на своїй території 

надзвичайний стан через тривалі протести 

проти COVID-обмежень. 

 

 

У Канаді позашляховик протаранив натовп 

протестувальників проти карантинних 

обмежень 

У Канаді автомобіль в'їхав у натовп 

протестувальників проти карантинних 
обмежень. Унаслідок інциденту четверо осіб 

отримали травми. 

 

У світі виявили майже 396 мільйонів 

COVID-випадків 

У світі станом на ранок 7 лютого зафіксували 
395 980 576 випадків зараження коронавірусом 

(COVID-19).

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398831-z-mora-poblizu-tunisu-uratuvali-ponad-160-migrantiv.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Байдена відкриті для подальших 

перемовин з РФ та готові до будь-яких її дій 

Штати відкриті для обговорення з Кремлем 
питання європейської безпеки, але також і 

готові до будь-яких дій Росії. 

 

 

США досі вважають, що Росія може 

вторгнутися в Україну у будь-який момент 

Адміністрація президента Байдена продовжує 

вважати, що Росія зберігає можливості для 

вторгнення в Україну в будь-який час, оскільки 
має навколо українського кордону достатні для 

наступу бойові порядки. 

 

У Німеччині все ще дискутують на тему 

надання Україні озброєнь 

Тема надання Україні оборонних озброєнь 
продовжує перебувати в переліку 

найгостріших у німецькому політикумі та ЗМІ. 

 

 

Британія не вірить заявам російської влади 

про відсутність планів вторгнення до 

України 

Міністр закордонних справ Великої Британії 
Ліз Трасс заявила у неділю, що заяви Москви 

про відсутність у неї планів нового вторгнення 

до України неправдиві. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398797-u-bajdena-vidkriti-dla-podalsih-peremovin-z-rf-ta-gotovi-do-budakih-ii-dij.html
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Макрон перед зустріччю з Путіним знову 

провів переговори з Байденом 

У неділю Еммануель Макрон знову мав бесіду 
з президентом США Джо Байденом у рамках 

його консультацій перед зустріччю з 

президентом РФ Володимиром Путіним у 

понеділок щодо російсько-української кризи. 

 

Салліван каже, що Nord Stream 2 

залишається важелем тиску на Росію 

«Північний потік-2» є важелем тиску США на 

Росію, і в разі вторгнення її в Україну, 

газопровід не буде запущено.  

 

Прем’єри Канади та Норвегії поговорили 

про стримування російської агресії 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 

обговорив накопичення російських військ 

поблизу України із прем’єр-міністром Норвегії 

Йонасом Шторе.

 

 

Київ і Варшава домовлятимуться про 

збільшення дозволів на вантажоперевезення 

Україна і Польща домовилися відновити з 10 

лютого транзитні вантажоперевезення 

залізницею через українську територію до 

Польщі, а 15

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398815-makron-pered-zustriccu-z-putinim-znovu-peregovoriv-z-bajdenom.html
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УКРАЇНА 

 

Столичні копи затримали чоловіка, який 

жбурнув молоток у вікно Верховної Ради 

У столиці поліцейські затримали чоловіка, 

який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради.

 

В Одесі горів завод Українського 

товариства сліпих 

В Одесі сталася пожежа в одному із цехів 

заводу Українського товариства сліпих.  

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 28,15 за 

долар 

Національний банк України на понеділок, 7 

лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 12 копійок – до 28,1468 грн за долар.

 

 

Окупанти стріляли з гранатометів біля 

Водяного та Пісків 

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано два 

порушення режиму припинення вогню.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3398839-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2815-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3398835-okupanti-strilali-z-granatometiv-bila-vodanogo-ta-piskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3398835-okupanti-strilali-z-granatometiv-bila-vodanogo-ta-piskiv.html


 

В Україні за добу – 23 378 випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 23 378 
підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти стріляли з гранатометів біля 

Водяного та Пісків 

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано два 

порушення режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні варто присвятити час культурному 

відпочинку

 

 

У третій день Олімпіади-2022 розіграють 9 

комплектів медалей 

Чергові дев'ять комплектів нагород ХХIV 

зимової Олімпіади в Пекіні (Китай) будуть 

розіграні в понеділок, 7 лютого. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398841-v-ukraini-za-dobu-23-378-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398841-v-ukraini-za-dobu-23-378-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3398835-okupanti-strilali-z-granatometiv-bila-vodanogo-ta-piskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3398835-okupanti-strilali-z-granatometiv-bila-vodanogo-ta-piskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3398697-7-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3398697-7-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3398751-u-tretij-den-olimpiadi2022-rozigraut-9-komplektiv-medalej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3398751-u-tretij-den-olimpiadi2022-rozigraut-9-komplektiv-medalej.html


 

Австралія відкриє кордони для 

вакцинованих двома дозами туристів 

Влада Австралії дозволить з 21 лютого в'їзд в 
країну для всіх вакцинованих після закриття 

кордону два роки тому з початку пандемії 

коронавірусу. 

 

Внаслідок негоди на Мадагаскарі загинули 

щонайменше шестеро осіб 

Унаслідок негоди на Мадагаскарі загинули 

щонайменше шестеро осіб, близько 48 тисяч 

були евакуйовані. 

 

 

Швейцарець Фойц виграв Олімпіаду-2022 у 

швидкісному спуску, Ковбаснюк - 33-й 

Швейцарський гірськолижник Беат Фойц став 

олімпійським чемпіоном ХХIV зимової 

Олімпіади в Пекині у швидкісному спуску. 

 

7 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Олег Антонов – 

прославлений авіаконструктор, ім’я якого 
носять найбільші у світі літаки – «Руслан» та 

«Мрія»
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3398843-avstralia-vidkrie-kordoni-dla-vakcinovanih-dvoma-dozami-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3398843-avstralia-vidkrie-kordoni-dla-vakcinovanih-dvoma-dozami-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398779-vnaslidok-negodi-na-madagaskari-zaginuli-sonajmense-sestero-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3398779-vnaslidok-negodi-na-madagaskari-zaginuli-sonajmense-sestero-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3398845-svejcarec-fojc-vigrav-olimpiadu2022-u-svidkisnomu-spusku-kovbasnuk-33j.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3398845-svejcarec-fojc-vigrav-olimpiadu2022-u-svidkisnomu-spusku-kovbasnuk-33j.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398010-7-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398010-7-lutogo-pamatni-dati.html

